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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

COMISSÃO DE SAÚDE 

25.04.2017 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Havendo 

número regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 7ª Reunião Ordinária da 

Comissão de Saúde da III Sessão Legislativa da 18ª Legislatura.  

Quero registrar a presença dos Srs. Deputados: Hélio Nishimoto; Gondim; Marcos 

Martins; Milton Vieira; Doutor Ulysses; e André do Prado. Está sobre a Mesa uma 

justificativa de ausência do nobre deputado Itamar Borges, que faz parte dessa 

Comissão. Solicito ao secretário a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. DOUTOR ULYSSES - PV - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, 

nobre deputado Doutor Ulysses. 

 

O SR. DOUTOR ULYSSES - PV - Solicito dispensa da leitura da Ata da reunião 

anterior. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - É regimental o 

pedido de V. Exa., dada como lida a Ata da reunião anterior, considerada aprovada. Eu 

gostaria de pedir aos deputados a suspensão dos trabalhos por um minuto. Todos de 

acordo?  

 

O SR. MARCOS MARTINS - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, 

nobre deputado Marcos Martins. 

 

O SR. MARCOS MARTINS - PT - Eu gostaria de ter uma informação: a técnica 

da Secretaria da Saúde, Dra. Simone, que horas irá se apresentar? 
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O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Eu já posso 

responder isso para V. Exa., se o senhor me permitir um minuto de suspensão dos 

trabalhos para dar um posicionamento correto. Pode ser? Os senhores concordam? Os 

trabalhos estão suspensos por um minuto. 

 

* * * 

 

-É suspensa a sessão. 

 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM –Reaberta a 

sessão. 

 

O SR. DOUTOR ULYSSES - PV - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, 

Doutor Ulysses. 

  

O SR. DOUTOR ULYSSES - PV - Peço vistas do item um.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - É regimental o 

pedido de Vossa Excelência. Pedido de vistas ao deputado Doutor Ulysses. 

 

O SR. ANDRÉ DO PRADO - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, 

nobre deputado André do Prado. 

 

O SR. ANDRÉ DO PRADO - PR - Também peço vistas do item quatro. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - É regimental o 

pedido de Vossa Excelência. Está cedida vistas do item quatro. 
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O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, 

nobre deputado Milton Vieira. 

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Vistas do item cinco. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Vistas do item 

cinco ao deputado Milton Vieira, é regimental o pedido de Vossa Excelência. Voltando 

à pergunta do deputado Marcos Martins, nós não tivemos aqui uma explicação ou 

contato da pessoa convidada para hoje, e era sobre esse assunto que eu, inclusive, vinha 

fazendo um telefonema, para saber se existia alguma justificativa.  

Não houve até então, deve ser algum problema de agendamento, pelo o que ouvi 

aqui muito rápido. Mas, posteriormente podemos tratar de fazer o convite novamente, 

para ela estar aqui conosco novamente. 

 

O SR. MARCOS MARTINS - PT - Se o senhor pudesse pedir para que eles 

mandem... Da mesma forma que aprovamos aqui e foi pedido por escrito, que também 

tivéssemos uma resposta por escrito, se é que não vieram informações. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - O 

requerimento inclusive foi pedido informação por meio eletrônico, mas não veio. Nós 

vamos... Como procede nesse caso? Reiterar, entrar em contato com a secretária da 

Mesa para entrar em contato com a Secretaria de Saúde para que, na próxima reunião, 

tenhamos aqui uma explicação por e-mail ou oficializada através de quem é responsável 

por ela, ok? 

 

O SR. MARCOS MARTINS - PT - Tudo bem. 

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, 

nobre deputado Milton Vieira.  
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O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Sr. Presidente, como é questão de informação, 

semana passada não pude estar na Comissão e eu queria saber sobre esse convite. Ele se 

deu por conta de quê? Quem é essa pessoa? Só para termos o conhecimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Foi um 

requerimento do deputado Marcos Martins, escrito: “Venho respeitosamente pedir a 

presença de V. Exa. para requerer que seja convidada a Sra. Simone Alves dos Santos, 

diretora técnica da Divisão de Vigilância Sanitária do Trabalho, a comparecer perante 

esta Comissão de Saúde com o objetivo de informar a respeito dos trabalhos referentes a 

conscientização sobre os malefícios do benzeno”. Foi pedido do deputado Marcos 

Martins. 

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB – Obrigado, presidente, era só isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Dando 

sequência aos trabalhos, vamos para o item número dois. Projeto de Lei 271/2016, do 

deputado Wellington Moura, que institui a Semana Estadual do “Movimento Todos 

Juntos Contra o Câncer”. O relator foi o deputado Milton Vieira, que deu seu voto 

favorável. Em discussão. Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. 

Em votação. (Pausa). Está aprovado por unanimidade.  

Item três: Projeto de Lei 509/2016, do deputado André do Prado, que institui 

campanhas periódicas de esclarecimentos sobre doenças neuromusculares e 

humanização do tratamento médico hospitalar e da assistência social prestada às pessoas 

acometidas por tal enfermidades. O relator foi o deputado Milton Vieira, que deu seu 

voto favorável. Em discussão. Não havendo oradores inscritos está encerrada a 

discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se 

encontram. (Pausa). Aprovado. 

Item seis: requerimento do deputado Roberto Massafera solicitando o convite ao 

Dr. Paulo Marcelo Gehm Hoff, diretor do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo - 

ICES, para apresentar junto a esta Comissão os relatórios dos testes efetuados pelo 

instituto para certificação da fosfoetanolamina sintética. Em discussão. Não havendo 

oradores inscritos está encerrada a discussão. Em votação, os deputados que forem 
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favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado o requerimento do 

deputado Roberto Massafera. 

Item sete: requerimento do deputado Luiz Carlos Gondim, para que sejam 

formuladas as proposituras ao Exmo. Sr. Governador do Estado de São Paulo, Geraldo 

Alckmin, bem como ao Exmo. Sr. Presidente da República, Michel Temer, a fim de que 

sejam adotadas medidas necessárias para que sejam efetivados repasses permanentes de 

recursos financeiros às APAES, por intermédio do SUS.  

 

O SR. LUIZ CARLOS GONDIM - SD - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, 

nobre deputado Gondim. 

 

O SR. LUIZ CARLOS GONDIM - SD – Srs. membros da Comissão de Saúde, 

na realidade isso aqui é uma moção que foi feita à Presidência da República, porque 

temos o autista, as crianças com deficiência mental, casos ortopédicos e cardiológicos 

dos pacientes com Síndrome de Down, e o SUS não está nem aí com a encrenca. Então, 

na realidade, essa propositura é uma moção, e no caso do governo do Estado, um 

requerimento. Foram feitas as duas. 

Eu peço o apoio de vocês para que eles olhem com mais carinho para a as 

APAES. A obrigação é do governo do Estado, do governo federal, do Ministério da 

Saúde, da Secretaria de Educação e sobretudo, para o pagamento dos neurologistas, 

psicólogos, psiquiatras, ortopedistas, cardiologistas, pediatras, neuropediatras, tudo para 

as APAES. Isso vem há quanto tempo? Você fazendo com que as APAES fiquem 

fazendo bingo e outras coisas mais. Então peço o apoio de todos vocês para que 

possamos fazer alguma coisa pelas APAES.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Deputado 

Carlos Gondim, nós temos aqui sobre a Mesa uma moção que V. Exa. já havia 

requerido aqui no dia 31 de março de 2017, que foi distribuída para a deputada Analice 

Fernandes em 13 de abril de 2017. Deve estar votando na Comissão com o seu parecer. 

Minha pergunta à V. Exa. é: encaminhamos as duas proposituras aqui, a moção do 

senhor e mais essa da Comissão, ou você quer torná-la uma só? Como V. Exa. prefere? 
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O SR. LUIZ CARLOS GONDIM - SD - Acho que não pode tornar uma só, 

porque uma é dirigida ao governo do Estado e outra à Presidência da República. 

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Mas aqui são 

duas. O senhor pediu uma... 

 

O SR. LUIZ CARLOS GONDIM - SD - A que está com a Analice deixa para 

vir o parecer, a outra votamos.  

 

O SR. PRESIDENTE - CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Ok então. 

Então, em discussão. Ainda aberta a discussão sobre o item de número sete. Está 

encerrada a discussão. Em votação. (Pausa). Não havendo voto contra, está aprovado o 

item sete. 

Sras. e Srs. Deputados, não havendo mais nada a ser tratado nessa reunião, está 

encerrada. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. 

 

* * * 


